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У статті проаналізовано проблеми та пер-
спективи розвитку міжнародного готель-
ного бізнесу. Міжнародний готельний бізнес 
чутливо реагує на динаміку змін у політич-
ному та економічному житті як певних країн, 
так і всього світу. Так само на нього вплива-
ють розвиток нових технологій, екологічна 
ситуація і соціальні явища, що відбуваються 
в суспільстві. Ринок готельних послуг є 
дуже сприйнятливим до дії політичних, еко-
номічних та соціальних змін. Транснаціо-
нальний характер міжнародного готельного 
бізнесу, що дає йому значні переваги, водно-
час робить його дуже залежним від цикліч-
ності розвитку світової економіки, від різних 
потрясінь і криз у системі міжнародних від-
носин у цілому, а також від регіональних кон-
фліктів. У готельному бізнесі нині є чимало 
проблем: нерозвиненість готельних мереж, 
нестача готелів середньої цінової катего-
рії, брак кваліфікованих фахівців, недоліки 
законодавства і т. д. Однак це поступово 
долається, компанії розвиваються, рівень 
надання послуг зростає. 
ключові слова: міжнародний готельний 
бізнес, готельна індустрія, ринок готельних 
послуг, туризм, інвестиційна привабливість, 
глобалізація. 

В статье проанализированы проблемы 
и перспективы развития международного 

гостиничного бизнеса. Международный 
гостиничный бизнес чутко реагирует на 
динамику изменений в политической и эко-
номической жизни как определенных стран, 
так и всего мира. Также на него влияют 
развитие новых технологий, экологическая 
ситуация и социальные явления, происходя-
щие в обществе. Рынок гостиничных услуг 
является очень восприимчивым к действию 
политических, экономических и социальных 
изменений. Транснациональный характер 
международного гостиничного бизнеса 
дает ему значительные преимущества, 
одновременно делает его очень зависимым 
от цикличности развития мировой эконо-
мики, от различных потрясений и кризи-
сов в системе международных отношений 
в целом, а также от региональных конфлик-
тов. В гостиничном бизнесе сейчас есть 
немало проблем: неразвитость гостинич-
ных сетей, нехватка гостиниц средней 
ценовой категории, нехватка квалифициро-
ванных специалистов, недостатки законо-
дательства и т. д. Однако это постепенно 
преодолевается, компании развиваются, 
уровень предоставления услуг растет.
ключевые слова: международный гости-
ничный бизнес, гостиничная индустрия, 
рынок гостиничных услуг, туризм, инвести-
ционная привлекательность, глобализация.

The article analyzes the problems and prospects for the development of international hotel business. The international hotel business is sensitive to the 
dynamics of changes in political and economic life, both in certain countries and around the world. It is also influenced by the development of new technolo-
gies, the environmental situation and social phenomena occurring in society. The hospitality market is highly susceptible to the effects of political, economic 
and social change. The international hotel business is a special segment of the hotel industry, which has been recognized as a high level of the international 
company, as well as the international character of its own operations, since the corporation has a way to join the market for the day to get ready for business. 
With this hotel, the company is widely victorious after international transport and travel agencies, travel agencies and tour operators, financial intermediaries, 
insurance companies, business, trade, cultural and luxury companies, etc. Processes of globalization, as well as new informational technologies, without 
intermediation, can be used for development, and for all international hotel business, in a special way, it is necessary to accelerate the process of consoli-
dation - the process of concluding with the consolidation process – the process of the consolidation process is the same, the process is consolidated, the 
process is consolidated, the process is consolidated, and the process of consolidation Podalsha globalization of the hotel, the locomotive of the international 
tourism, has led to the formation of a special international market space, which is under the control of the largest transnational corporations. The transna-
tional nature of the international hotel business gives it significant advantages, which makes it accessible to all supporters of shocks and crises in the system 
of international relations in general. The hotel business has a few problems: lack of hotel business, non-hotel life in the middle of a category, marriage of 
marriage, a few laws, etc. However, the actions of the company, the companies are growing, the direction of the service.
Key words: international hotel business, hotel industry, hotel service market, tourism, investment privatization, global business.

сучасні тенденціЇ роЗвитку інновацій в туриЗмі
MODERN TRENDS IN DEVELOPMENT OF INNOVATIONS IN TOURISM

Постановка проблеми. Готельне господар-
ство є одним зі складників туристської індустрії. 
Матеріальна база, що призначена для розмі-
щення туристів, посідає одне з перших місць під 
час формування туристичної інфраструктури, 
оскільки якість проживання та відповідне обслу-
говування рішуче впливають на рівень туристич-
ного сервісу.

Готельний бізнес, що є складним багатофунк-
ціональним видом діяльності, соціальним за 
своєю суттю, повинен стати вагомим чинником 
економічного зростання країни та поліпшення 
матеріального добробуту населення, сприяти 
подоланню територіальної диспропорції в рівні 
економічного розвитку, розвитку підприємництва 
в даному сегменті, додатковим надходженням як 
до місцевого, так і державного бюджетів, висту-

пати джерелом створення нових робочих місць, 
а також створювати сприятливий туристичний 
імідж країни.

Отже, готельна індустрія стає швидко зроста-
ючим бізнесом, що приносить значні грошові над-
ходження, у тому числі валютні.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання, пов’язані з проблемами функціонування, 
аналізом діяльності та тенденціями розвитку між-
народного готельного бізнесу, досліджено у нау-
кових працях таких учених, як: А.М. Расулова, 
А.Г. Охріменко, М.Г. Бойко, М.В. Гудзь, Р.С. Лади-
женська, Г.А. Яковлєв, І.О. Бланк, М.П. Мальська, 
П.Р. Пуцентейло. Але, незважаючи на глибину 
розробок, у публікаціях недостатньо висвітлено 
комплексний підхід до сучасного розвитку міжна-
родного готельного бізнесу.
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Постановка завдання. Метою роботи є обґрун-
тування та поглиблене вивчення сучасних аспектів 
розвитку міжнародного готельного бізнесу. Важли-
вим завданням є розгляд проблем міжнародного 
готельного бізнесу та подальші перспективи його 
розвитку.

виклад основного матеріалу дослідження. 
Міжнародний готельний бізнес, до якого прийнято 
відносити як готелі в будь-якій країні, які надають 
послуги іноземним клієнтам, так і готельні компа-
нії, що мають філії у двох чи декількох країнах або 
здійснюють управління та координацію діяльності 
низки готелів у різних країнах, займає важливе 
місце в сучасній світовій економіці. В останні два 
десятиліття він став найбільш прибутковим видом 
економічної діяльності.

Міжнародний готельний бізнес чутливо реагує 
на динаміку змін у політичному та економічному 
житті як певних країн, так і всього світу. Так само 
на нього впливають розвиток нових технологій, 
екологічна ситуація і соціальні явища, що відбу-
ваються в суспільстві. Міжнародний готельний біз-
нес є своєрідним барометром ділової активності. 
Про політичну та економічну стабільності в тій чи 
іншій країні свідчить активність розвитку готельних 
підприємств. Перші ж ознаки економічних та полі-
тичних негараздів у даній країні негативно позна-
чаються, перш за все, на діяльності міжнародного 
готельного бізнесу.

На сучасному етапі основними інструментами 
під час формування ефективної системи управ-
ління готельним комплексом є використання пере-
дових технологій (у тому числі Інтернет), енерго-
ефективність, адаптація до попиту користувачів, 
багатофункціональність, гнучкість, соціальна й еко-
логічна відповідальність, регулювання операційних 
витрат. Розвиток мережі Інтернет приносить готель-
ному бізнесу такі переваги, як зниження витрат, 
зростання ефективності, полегшення доступу до 
споживачів навіть для невеликих компаній. Елек-
тронний маркетинг розвивається особливо швидко. 
Останнім нововведенням мережі Інтернет є розви-
ток соціальних мереж, таких як Facebook і MySpace. 
Тепер готельні компанії беруть участь у них. Іншими 
словами, ефективний готельний менеджмент вклю-
чає у себе однаковий облік економічних, екологіч-
них і функціональних аспектів, а також капітало-
вкладень, витрат виробництва та якості процесів 
поряд із комфортом, здоров’ям і задоволенням 
потреб. Цей підхід міжнародних забудовників та 
інвесторів отримав назву the blue way.

Поняття включає у себе комплекс заходів з еко-
номії витрат, ефективного планування, підвищення 
рівня сервісу, переорієнтації на користь екологічних 
технологій. The blue way характеризує пакет послуг, 
що надаються відповідно до принципів поновлюва-
ного, енергоефективного та екологічного викорис-
тання, у тому числі й у готельному господарстві.

Однією з поширених світових тенденцій готель-
ного бізнесу для готелів класу бізнес і люкс є 
залучення бізнес-туристів предметами мисте-
цтва. Готельні оператори співпрацюють із про-
відними галереями і музеями, декоруючи холи, 
ресторани і номери предметами мистецтва та 
антикваріату, пропонуючи своїми клієнтам квитки 
на модні виставки. Наприклад, готельна мережа 
Radisson Blu Edwardian (Англія, Лондон) співпра-
цює з Музеєм Вікторії та Альберта, пропонуючи 
клієнтам пакет, що включає розміщення, сніданок 
і квитки на виставку, присвячену легендарному 
музиканту Девіду Боуї.

Поряд із залученням бізнес-туристів предме-
тами мистецтва поширеною світовою практикою 
щодо просування готельних послуг преміум-класу 
є концентрація на вузькому сегменті клієнтів для 
створення оригінального готельного продукту. 
Наприклад, по всьому світу зростає кількість готе-
лів Women only.

Сучасний ринок готельних послуг знаходиться 
в постійній динаміці, відповідаючи на виникаючі 
запити клієнтів. Бізнес-туристи, яким необхідно 
зняти номер на кілька годин вдень, послужили 
причиною появи на ринку нової послуги – денних 
готелів. Ділові люди, які приїхали в інше місто, від-
чувають потребу привести себе в порядок перед 
важливою зустріччю або просто відпочити після 
тривалого перельоту, а потім покинути готель. Уже 
понад десять років цю послугу пропонують готелі 
при аеропортах, починаючи з 2010 р. ідея поши-
рилася серед міських готелів. Денних постояльців 
зазвичай просять виїхати до 18.00 або 19.00, щоб 
встигнути підготувати номери до вечірнього в’їзду 
наступних гостей. При цьому з гостя береться не 
погодинна оплата, а фіксована вартість номера за 
день. Примітно: незважаючи на те що таку послугу 
пропонують багато – від аеропортових готелів до 
таких великих готельних мереж, як Holiday Inn, Ibis, 
Novotel, Hilton, Sheraton, на Інтернет-сайтах готелів 
можливість денного розміщення афішується рідко.

Для зручності туристів, яким необхідне денне 
розміщення в готелі, існують спеціалізовані сайти, 
такі як бельгійський Between9and5, у числі партне-
рів якого – готельні мережі Radisson, Hyaytt, Best 
Western, Marriott. Незважаючи на назву, тут можна 
забронювати «проживання» з восьмої ранку до 
сьомої години вечора, а ціни залежать від заван-
таження готелю в конкретні дати.

Міжнародний готельний бізнес – особливий сег-
мент готельної індустрії, який характеризується 
високим ступенем інтернаціоналізації капіталу, 
а також міжнародним характером своїх операцій, 
коли готельна корпорація розглядає як сферу своєї 
діяльності весь світ. При цьому готельні компанії 
широко використовують послуги міжнародного 
транспорту і зв’язку, туристичних агентств та туро-
ператорів, фінансових посередників, страхових 
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компаній, будівельних, торгових, культурних і роз-
важальних підприємств і т. д. Процеси глобалізації, 
а також нові інформаційні технології відкривають 
безмежні можливості для розвитку передусім міжна-
родного готельного бізнесу, в якому спостерігається 
прискорення процесу консолідації – з’єднання інду-
стрій гостинності та розваг. Подальша глобалізація 
готельного бізнесу, локомотивом якої є міжнарод-
ний туризм, призвела до формування особливого 
міжнародного ринкового простору готельної інду-
стрії, що знаходиться під контролем найбільших 
транснаціональних корпорацій (ТНК).

Розвиток міжнародного готельного бізнесу поро-
джує низку гострих суперечностей, які за певних 
умов можуть обмежити його експансію. Зокрема, 
поява ТНК у готельному секторі національної 
економіки, особливо в слаборозвинених країнах, 
супроводжується, як правило, встановленням іно-
земного контролю над досить широкою сферою 
місцевого бізнесу, що може істотно деформувати 
розвиток цих країн і викликати невдоволення міс-
цевого населення. Однією з найгостріших проблем, 
пов’язаних із зарубіжною діяльністю ТНК, є витік 
доходів від міжнародного готельного бізнесу з при-
ймаючої країни, що обертається величезними втра-
тами для державних бюджетів приймаючих країн.

Транснаціональний характер міжнародного 
готельного бізнесу, що дає йому значні пере-
ваги, водночас робить його дуже залежним від 
циклічності розвитку світової економіки, від різних 
потрясінь і криз у системі міжнародних відносин 
у цілому, а також від регіональних конфліктів.

Західні фахівці переконані, що в Україні є неви-
черпний потенціал розвитку міжнародного готель-
ного бізнесу. Однак для реалізації цього потенціалу 
необхідно відновити політичну та економічну ста-
більність, створити єдину нормативно-правову базу 
господарсько-фінансової діяльності готельного комп-
лексу, усунути суперечності в організаційній струк-
турі туризму і житлово-комунального господарства, 
а також здійснити низку інших адміністративно-гос-
подарських заходів з урахуванням світового досвіду, 
рекомендацій ООН та інших міжнародних організа-
цій, що займаються даним сектором економіки.

Функціонування і розвиток готельного бізнесу 
як найбільш прибуткової галузі сфери послуг стри-
мується сьогодні багатьма чинниками, основними 
з яких є: застарілість матеріально-технічної бази 
підприємств, відсутність належного рівня сервісу 
та низька якість послуг, обмеженість інвестицій-
ної активності, недостатня професійна підготовка 
персоналу, слабка реклама наявних засобів роз-
міщення та відсутність спеціалізованих готелів, 
недостатня державна підтримка галузі, відсутність 
стратегії розвитку готельного бізнесу на перспек-
тиву та низка інших.

висновки з проведеного дослідження. Отже, 
у низці країн міжнародний готельний бізнес є най-

важливішим (якщо не єдиним) джерелом валют-
них надходжень до державного бюджету. Крім 
того, його активність в окремо взятій країні сприяє 
її доступу до міжнародного інвестиційного капі-
талу і більш глибокій інтеграції у світову економіку.

Для успішного розвитку готельного бізнесу 
в Україні необхідно подальше вдосконалення 
законодавства відповідно до принципів, закла-
дених в Конституції України, до норм і принципів 
Європейського Союзу, рекомендацій Всесвітньої 
туристської організації. При цьому слід приско-
рити роботу, спрямовану на більш глибоку й усе-
бічну інтеграцію України у світовий ринок послуг.
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INTERNATIONAL HOTEL BUSINESS: PROBLEMS AND PROSPECTS

The purpose of the article. The essence of modern development of international hotel business is consid-
ered in the article. The choice of this topic was due to the fact that today the hotel industry is a rapidly growing 
business that generates significant cash inflows, including currency. The purpose of the study is to substantiate 
and deepen the study of the aspects of the development of international hotel business.

The hotel business, which is more complicated than a multifunctional type of activity, is social in its essence, 
the article should be a factor in the country's economic growth, that the improvement of material welfare of the 
population, will help overcome the territorial imbalance in the level of economic development, the development 
of entrepreneurship in this segment, add to the income to the local, so He is currently taking part in a competi-
tion devoted to innovative traditions and tourism, as well as on a tourist trip.

Methodology. The analysis of existing problems of the development of international hotel business and 
trends in the development of hotel services in the world is conducted.

Results. It is established that the modern market of hotel services is in constant dynamics, responding to 
the emerging requests of clients. The processes of globalization as well as new information technologies open 
up boundless possibilities for development, first of all, international hotel business, in which the acceleration of 
the process of consolidation – a combination of hospitality and entertainment industries – is observed.

It was found that the development of the international hotel business creates a number of sharp contradic-
tions, which in certain conditions can limit its expansion. The transnational nature of the international hotel 
business, which gives it significant advantages, simultaneously makes it very dependent on the cyclical devel-
opment of the world economy, from various upheavals and crises in the system of international relations in 
general, as well as from regional conflicts.

Practical implications. The necessity of using inexhaustible potential of development of international hotel busi-
ness in Ukraine is found. However, to realize this potential, it is necessary to restore political and economic stability.

Value/originality. It is concluded that in several countries the international hotel business is the most impor-
tant (if not the only) source of currency revenues to the state budget. In addition, his activity in a particular coun-
try contributes to its access to international investment capital and a deeper integration into the world economy.

For the successful development of hotel business in Ukraine, further improvement of legislation is required 
in accordance with the principles laid down in the Constitution of Ukraine, the norms and principles of the 
European Union, recommendations of the World Tourism Organization. At the same time, the work aimed at 
deepening and comprehensive integration of Ukraine into the world market of services should be accelerated.


